





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	صلاح الأمة في علو الهمة
	المجلد السابع
	الفصل الأول : علو همة الشباب
	لا وألف لا للشباب الذي يجعل الشباب موقف بلاده
	الشباب المخنث , شباب كرة القدم
	أسامة بن زيد : الحب بن الحب رضي الله عنهما يقود الجيش وبه شيوخ الصحابة ولم تتجاوز سنة العشرين
	علي بن أبي طالب : مثال لعلو الهمة , وقتله لصناديد قريش وهو شاب
	الحسن والحسين : سيدا شباب أهل الجنة
	معاذ بن جبل : مقدام العلماء
	مصعب بن عمير : الفاتح الأول للمدينة , والداعية الشهيد
	مصعب بن عمير جبل الرحمة ومعراج الطهر (( شعر ))
	زيد بن ثابت جامع القرآن رضي الله عنه
	زهرة بن الحوية التميمي : فاتح ما بين القادسية والمدائن رضي الله عنه
	زهرة قائد الميسرة في القادسية
	زهرة قاتل الجالينوس أحد ملوك الفرس
	الفاتح
	محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند والهند , وعمره سبعة عشر عاما
	عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز : ذو التسعة عشرة عاما , العابد الرباني
	حلمه وكظمه للغيظ
	أما هوان نفسه عليه في ذات الله , ورضاه بما يناله من الأذى في الله عز وجل
	السيد الرباني : علي بن الفضيل بن عياض
	فتى الفتيان , سيد العباد والرهبان : السختياني أيوب بن كيسان
	الشافعي : ناصر السنة وهو شاب
	البخاري : يكتب (( التاريخ الكبير )) وهو ابن ثمانية عشر سنة , المثال العالي الغالي همة الشباب
	ابن تيمية : يسلم على يديه يهودي وهو صبي , فكيف كان في شبابه ؟ !
	والتاريخ مليء بمن أفنوا شبابهم في طاعة الله
	محمد الفاتح : يفتح القسطنطينية ولما يكمل الثالثة والعشرين
	مصطفى كامل الزعيم المصري : يتحدى الاحتلال الإنجليزي

	الفصل الثاني : علو همة الصبيان
	1يحيى بن زكريا عليهما السلام : آتاه الله الحكم صبيا
	2غلام الراهب
	3علي بن أبي طالب : أول من أسلم
	4ترجمان القرآن وحبر الأمة : عبدالله بن عباس
	5الزبير بن العوام : أول من سل سيفه في سبيل الله وهو ابن اثنتي عشر سنة
	6سعد بن أبي وقاص , خال رسول الله صلى الله عليه وسلم
	7عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه : عمير بن مالك الزهري
	10,9,8معاذ بن عمرو بن الجموح , ومعاذ بن الحارث ((معاذ ابن عفراء )) ومعوذ بن الحارث : قتلة فرعون هذه الأمة أبي جهل
	11عبدالله بن الزبير :عائذ بيت الله وفارس الخلفاء
	12الحسين بن علي : سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم , وريحانته من الدنيارضي الله عنه
	زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله .. لله دره : ما أشد صبره وهو يرى اثنين وسبعين نفسا من أهل بيته وشيعته قتلى
	14عبدالله بن جعفر الطيار رضي الله عنه
	15عمر بن عبدالعزيز : أشج بني أمية ونجيبها رحمه الله
	16الأشدق بن سعيد بن العاص
	17محمد بن المنكدر : تعبد وهو غلام
	18سفيان الثوري : ينوه بذكره في صغره
	19سفيان بن عيينه بارك الله له في صباه
	20الإمام مالك بن أنس : إمام دار الهجرة ..لله دره ,  من صغره يطلب العلم
	21ناصر السنة الإمام الشافعي : آية في الحفظ من صغره
	22إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : يحيي الليل وهو صبي , ويذهب لطلب الحديث قبل الفجر
	23أدب الصبية من أبناء الخلفاء
	24المأمون بن الرشيد
	25الراضي محمد بن جعفر
	26مخلد بن يزيد بن المهلب
	27الحسن وسليمان ولدا وهب بن سعيد
	28صبي بين يدي المأمون
	29أبو محمد بن اللبان
	30الزغفراني : شيخ الفقهاء والمحدثين
	31الحافظ عبدالرحمن بن بشر النيسابوري : يسمع الحديث قبل أن يحتلم
	32بندار محمد بن بشار
	33البخاري : إمام الدنيا , وأستاذ الأستاذين ؛ يرد على الحفاظ وهو صبي في الكتاب
	34الحافظ أحمد بن الفرات الرازي : طلب العلم في الصغر ,وعد من الحفاظ وهو شاب أمرد
	35أبو الفراس السندي سمع الحديث وله عشر سنين
	36الحافظ محمد بن عوف الحمصي : اطلبوا العلم صغارا ؛ تعلموا به كبارا
	37الحافظ أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد
	38الإمام أبو زرعة الرازي : ارتحل في طلب العلم وهو ابن تسع سنوات
	39الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي
	40أبو زرعة الدمشقي محدث الشام
	41الدبري راوية عبدالرزاق
	42الإمام محمد بن جرير الطبري : صلى بالناس وهو ابن ثماني سنين
	43الخليفة العباسي أبو العباس المعتضد بالله
	44ابن الرواس , مسند دمشق : يسمع الحديث وهو ابن إحدى عشر سنة
	45الجنيد : يتكلم في مقامات الإيمان وهو صبي
	46معروف الكرخي : يسلم والده على يديه وهو صبي
	47شيخ الإسلام أبو عبدالله بن الجلاء : يقول لوالديه وهو طفل : أحب أن تهباني لله ..فلله دره ودر أمه ودر أبيه
	48سهل بن عبدالله التستري : شيخ عصره .. أنموذج عال لعلو همة الصبيان
	49الرامهرمزي : صاحب كتاب : المحدث الفاصل بين الراوي والواعي
	50الذهلي , أبو الطاهر محمد بن أحمد : سمع وهو ابن تسع سنين
	51الحسن بن رشيق
	52شيخ الإسلام الحافظ الإسماعيلي : كتب الحديث وهو ابن ست سنين
	53مسند خراسان : أبو عمرو بن حمدان
	54ابن شاذان البزار : الشيخ الإمام : سمع وهو ابن خمس سنين
	55علم الجهابذة الدارقطني : يمر إلى البغوي وهو صبي بيده رغيف
	56أبو بكر الكسائي : الشيخ النحوي البارع
	57القدوة الرباني أبو الفتح يوسف بن عمر القواس : يتبرع به الدارقطني وهو صبي
	58إسماعيل الحاجبي : سمع وهو صغير يحمل على العاتق
	59ابن بطة : الإمام القدوة صاحب الإبانة الكبرى
	60العبقسي , مسند الحجاز : يسمع وهو ابن عشر سنين
	61أبو عمر الهاشمي
	62الستيتي
	63ابن شاذان
	64السري السقطي : خال الجنيد وأستاذه , وحاله العجيب في صباه
	65الحارث المحاسبي : أستاذ في الورع وهو صبي
	66الخطيب البغدادي : يسمع وهو ابن إحدى عشرة سننة
	67أبو الوقت عبدالأول الهروي : الإمام الزاهد , ورحلته مع والده وهو صبي
	68الكندي : حفظ القرآن وقرأه بالروايات العشر وله عشرة أعوام , وهذا شيء ما تهيأ لأحد قبله
	69أبو يزيد البسطامي : يقوم الليل وهو صبي
	70داود بن نصير الطائي وشغله العجيب بالجنة وهو صبي
	72أبو الحسين النوري
	73مجد الدين بن تيمية : أيش يحفظ الننين
	74أحمد بن الفرات : يكتب الحديث وهو ابن اثنتي عشرة سنة
	75الإمام النووي : يكره الصبيان على اللعب معهم , ويبكي لأنه يريد أن يقرأ القرآن
	76شيخ الإسلام ابن تيمية : يسلم على يديه يهودي وهو صبي يذهب على الكتاب
	77السلطان محمد بن مراد الفاتح : يسلمه والده سلطنة المسلمينولم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره , وقبلها يتولى إمارة أماسيا ولم يكد يتخطى العاشرة
	78صبي عابد , وقصته العجيبة
	ذكر المصطفيات من بنيات صغار , تكلمن بكلام العابدات الكبار
	79بنية بائعة اللبن
	80صبية وحماد بن سلمة
	81بنت المعافى بن عمران : تعطي بشر بن الحارث درسا في الإخلاص
	82بنت يحيى بن معاذ وعلو همتها
	83بنت حاتم الأصم : على الطريق أستاذة
	84بنيات جماعة
	85الصبية الأبابيل أطفال الحجارة : أطفال فلسطين , قصيدة شموخ في زمن الانكسار للعشماوي يصف فيها شموخ طفل فلسطيني , حين نام الكبار واستنوق الجمل

	الفصل الثالث : علو همة الموالي
	بلال رضي الله عنه : ممن يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه
	وأي همة أعلى من همة عمار الذي تشتاق إليه الجنة ؟ !
	المقدام بن الأسود : البطل ، فارس بدر رضي الله عنه
	صهيب الرومي : الرابح بيعه , مولى عبدالله بن جدعان
	سالم مولى أبي حذيفة : الذي حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جعل في أمته مثله
	عامر بن فهيرة : المرفوع جسده .. استطاب الهلك فيما يخطب من الملك
	خباب بن الأرث
	سفينة : مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقصته العجيبة مع الأسد
	زيد بن أسلم العدوي  , المولى العمري العدوي : أستاذ مدرسة التفسير بالمدينة بعد أبي بن كعب
	نافع مولى ابن عمر : يعلم أهل مصر السنن
	الإمام مجاهد بن جبر : شيخ القراء والمفسرين
	سليمان بن يسار : عالم المدينة ومفتيها , وأحد فقهائها السبعة
	الإمام سعيد بن جبير : قتله الحجاج ,وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علمه
	عكرمه مولى ابن عباس : الحافظ المفسر
	عالم اليمن وسيدها : الفقيه طاووس بن كيسان
	شيخ الإسلام عطاء بن أبي رباح : مولاهم القرشي , مفتي الحرم
	الضحاك بن مزاحم الهلالي
	مكحول سيد أهل الشام وإمامهم
	ميمون بن مهران : عالم الجزيرة ومفتيها , الإمام الحجة
	الإمام الحجة مفتى الديار المصرية : يزيد بن أبي حبيب , قال عنه الليث ابن سعد : يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا
	الإمام المقرىء المفسر : أبو العالية الرياحي
	الحسن البصري : شيخ أهل البصرة وسيدهم
	حبيب بن أبي ثابت : فقيه الكوفة , الإمام الحافظ
	الإمام القدوة الحجة يونس بن عبيد : أكثر الناس استغفار
	طارق بن زياد : فاتح الأندلس
	زياد مولى ابن عياش , ووعظة لعمر بن عبدالعزيز
	سالم مولى محمد بن كعب القرظي , ووعظة لعمر بن عبدالعزيز
	مزاحم مولى عمر بن عبدالعزيز : هو الذي دفعه إلى الزهد في الدنيا
	بدعة المحبة , وتوبة مولاها على يدها

	الفصل الرابع : علو همة النساء
	مريم البتول رضي الله عنها : رمز للتجرد لله تعالى
	فاطمة أم أبيها عليها السلام : البضعة النبوية والجهة المصطفوية
	أختاه
	الصديقة بنت الصديق : حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
	أم المؤمنين زينب بنت جحش , وعلو همتها في الصدقة
	أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها
	أسماء بنت الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها
	جهاد القانتات الصابرات :
	سمية بنت خباط : أول شيدة في الإسلام
	أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم : بصبرها أسلم من عذبوها
	أم كثوم بنت عقبة بن أبي معيط : مثل سامق لعلو الهمة في طلب الحق
	أم حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وعمته (( صفية )) : أول امرأة قتلت رجلا من المشركين
	أم عمارة نسيبة بنت كعب : مقامها في أحد خير من الرجال
	أسماء بنت يزيد بن السكن : تقتل تسعة من الروم يوم اليرموك 
	الرميصاء بنت ملحان أم سليم : امرأة من أهل الجنة مثل كريم في الصبر والدعوة
	أما صبرها الجليل وإيمانها الشامخ : فيبدو في هذه الحادثة
	الخنساء التي صاغها الإسلام
	خولة بنت الأزور من ذوات الخدور , لكن ليس كمثلها النسور
	وما أعلى همة الصالحات في طلب العلم والعمل به :
	حفصة بنت سيرين : تمكث ثلاثين سنة لا تخرج من مصلاها إلا لقضاء حاجة
	عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة : بحر لا ينزف
	وابنة سعيد بن المسيب : تعلم زوجها علم سعيد بن المسيب
	أم سفيان الثوري تعوله بمغزلها
	وأم الدرداء الصغرى : مثل عظيم للفقيهة العابدة
	وبنت الإمام مالك : تحفظ (( الموطأ ))
	وجارية الإمام مالك
	والدة الفقيه الواعظ المفسر زين الدين علي بن إبراهيم
	أم علي بن المديني .. لله درها
	فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح : تستحضر أكثر (( المغني ))
	أعجوبة النساء , الأميرة المفسرة للقرآن : زينب النساء , بنت الملك أورنك زيب عالمكير
	العابدات :
	وهذه عاتكة المخزومية : (( ما ينبقي للمخلوف بالنار أن تجف له دمعة ))
	وعفيرة العابدة : (( وكيف ينام من لا ينام عنه حافظا ليلا ولا نهار ؟ ! ))
	وفاطمة النيسابورية : (( الصادق المقرب يدعو ربه دعاء الغريق ))
	وعائشة بنت سعيدالحيري : (( افرحي بالله عز وجل ))
	مليكة بنت المنكدر : (( دعوني أبادر طي صحيفتي ))
	لبابة العابدة : (( إذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره ))
	مخة أخت بشر بن الحارث الحافي : تسأل الإمام أحمد سؤالا ما سئل عنه قبل
	ماجدة القرشية : كفى المؤمنين والمؤمنات طول اهتمامهم بالعاد شغلا ! !
	السيدة نفسية بنت الحسن بن زيد : (( كيف أرفق بنفسي وقدامي عقبات لا يقطعها إلا أهل الفوز )) ! !
	وعصمت الدين خاتون : فاتني وردي البارحة ؛ فلم أصل من الليل شيئا
	وهذه أخت رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري .. لله درها
	حتى الجواري .. أين رجال زماننا منهم ؟ !
	أخي

	الفصل الخامس : معشر الأيقاظ النيام, هذه همة الكافرين
	إزرابيل صاحبة القميص العتيق
	جولدا مائير الرجل الوحيد في دولة إسرائيل !!
	أوساهير الياباني .. أنموذج لعلو همة الكافرين في الدنيا ؛ نقل قوة أوربا إلى اليابان , ونقل اليابان إلى الغرب !!

	الفصل السادس : علو همة الحيوانات
	النمل وبعد همته
	المبدلون وتابعوهم أخس همة من القرد
	من لم يعرف لم خلق ؛ أشد بلادة من البقر
	ومن لم يعرف الطريق إلى منزله , أبلد من حمار
	ومن لم يوقر العلماء ؛ فالحيتان أشرف منه
	ومن لم يعلم كلام الأنبياء وصدقهم ؛ فهو أخس من الذئاب
	من لم يوحد ربه ويبصر نور الحي ؛ فالهدهد أرفع مكانة منه
	فكيف لو أرى الهدهد غاندي وقومه وعبدة الفئران ؟!
	الحيوان أعلى همة وأعظم قدرا من أغبياء بني آدم
	الخنفساء وعلو الهمة في الصبر
	الغراب والبكور
	أبو أيوب - ( الجمل ) - وصبره
	الديك وحسن إيثاره
	من لا يدعو الفجر , فالخيل أكرم منه
	الأسد لا تقع على الجيف ولا تأكل البايت !!
	والذئب أعلى همة من الجيفة بالليل , النؤوم
	ومن لا يغيث الملهوف , فالعصفور أشرف منه
	من لم يكن عصاميا فليستح من الحمام
	في الحيوانات أخيار وأشرار ؛ فالتقط خير الخلال وخل خسيسها
	أخي : كن كالنسور على الذرا

	الفصل السابع : دناءة الهمة
	دناءة الهمة
	انتصارات الساسة
	ولدناءة الهمة أسباب , منها :
	الأول : حب الدنيا وكراهية الموت
	الثاني : التمني
	الثالث : التسويف
	رابعا : إهدار الوقت في كثرة الزيارة للأقارب والأصحاب , بدون هدف شرعي صحيح وفائدة معتبرة
	خامسا : كثرة التمتع بالمباح , والترف الزائد , والترفل في النعيم
	سادسا : كثرة الخلطة , وصحبة البطالين الذين سفلت همتهم
	سابعا : العجز والكسل
	ثامنا : الغفلة
	تاسعا : الفتور
	العاشر : الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد
	الحادي عشر : اتباع الهوى
	حفلات الشكولاتة لرجال تحيض !!

	الثاني عشر : العشق
	الثالث عشر : التعلق بغير الله
	الرابع عشر : تعلق الهمة بالأكل
	الخامس عشر : همة لا تتعدى اللباس والمظهر
	السادس عشر : تعلق الهمة بالمال والجاه
	السابع عشر : حب الراحة وكثرة النوم
	الثامن عشر : الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة
	وللسحر مملكة ونفوذ !!
	التاسع عشر : التأثر بالصوفية
	العشرون : اضطهاد العاملين للإسلام , والشعور بالإحباط في النفوس التي لا تفقه حقيقة البلاء
	الحادي والعشرون : التقليد الأعمى , والتبعية المطلقة للغرب , والتمسح بأعتابه
	ألف مبكية ومبكية
	زفاف أسطوري لقطة يتكلف 120 ألف دولار !!
	الكلاب أغلى وأرفع من الإنسان !!
	ممات الكلاب أيضا فايف ستارز
	ولا تزال بقلبي ألف مبكية
	زواج كلاب الأثرياء دنيئي الهمم
	يا ابنة الإسلام , احذريهم

	الثاني والعشرون : الريا وعدم تجرد النية
	علل العزائم

	الثالث والعشرون : كذب العزيمة وترددها
	الرابع والعشرون : ضعف العقل
	الخامس والعشرون : ضعف البصيرة
	في الأسماء والصفات
	في الأمر والنهي
	في الموعد والوعيد

	السادس والعشرون : طول الأمل
	السابع والعشرون : الابتعاد عن الأجواء الإيمانبة فترة طويلة
	الثامن والعشرون : الابتعاد عن القدوة الصالحة
	التاسع والعشرون : هجر القرآن وترك تدبره
	الثلاثون : ضعف الإيمان وألفة المعاصي
	السبب الأخير : ضعف الغيرة , وضعف تعظيم الحرمات
	أنا يا صحاب معشاعر موتورة
	دنيء الهمة حجبه كثيفة
	الحجب عشرة , فاحذرها
	حياة من سلفت هممهم وتدنت


	أخي

	الفصل الثامن : كيف تعلو الهمم ؟؟
	كيف تعلو الهمم ؟؟
	الأول : الإخلاص
	الثاني : الصدق
	الثالث : البصيرة
	المرتبة الأولى : البصيرة في الأسماء والصفات
	المرتبة الثانية : البصيرة في الأمر والنهي
	المرتبة الثالثة : البصيرة في الوعد والوعيد

	الرابع : العلم
	الخامس : اليقظة
	درجات اليقظة
	أخي

	السادس : خروجه عن المألوفات والعادات
	السابع : التفكير
	الثامن : الاجتهاد في حصر الذهن , وتركيز الفكر في معالي الأمور
	ويحفل التاريخ الإسلامي بأمثلة عطرة
	الإمام مسلم وسبب موته
	ومن قبله شيخه البخاري
	وأبو العباس الأصم
	وشيخ بيت النبوة زين العابدين

	التاسع : القصد وصدق الإدارة
	العاشر : العزم على الكمالات
	الحادي عشر : الغيرة
	الثاني عشر :الدعاء
	الثالث عشر : التنافس والتنازع بين الشخص وهمته
	الرابع عشر : الحرص على الوقت
	شمس الأئمة السرخسي في الجب

	الخامس عشر : مجاهدة النفس
	السادس عشر : مجاهدة النفس
	أخي
	أخي : لو طلعت شمس العزيمة في نهار اليقظة

	السابع عشر : قصر الأمل , وكثرة ذكر الموت
	الثامن عشر : الزهد في الدنيا
	التاسع عشر : معرفة قيمة النفس
	العشرون : الابتعاد عن كل ما شأنه الهبوط بالهمة
	الحادي والعشرون : مراجعة جدول الأعمال اليومي , والعزلة قليلا ومراعاة الأولويات الأهم فالمهم
	العزلة قليلا , تجمع على الإنسان أمره وهمته

	الثاني والعشرون : كمال العقل
	أما حديث العاقل والحديث عنه

	الثالث والعشرون : التحول عن البيئة المثبطة
	أخي , الفرار الفرار من بيئة الكسل والركود

	الرابع والعشرون : مصاحبة صاحب الهمة العالية
	أخي , قد سمعت أخبار المتقين فسر في سربهم
	أخي , اصحب أهل المعاني ودع أرباب الدعاوي ؛ فالواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد
	اخي , زاحم التائبين , وادخل في حزب البكائين

	الخامس والعشرون : قراءة تراجم وسير سلف الأمة
	السادس والعشرون : الصبر والمثابرة
	السابع والعشرون : الخلوة
	الثامن والعشرون : واقع المسلمين المر يصنع الرجال ويعلي الهمم
	متى يفيق النائمون ؟!

	التاسع والعشرون : سبر فقه الابتلاء والدعوة
	الثلاثون : كون الداعية على عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمه لمعنى التوكل
	الحادي والثلاثون : وصايا الربانيين ونصائحهم
	كلمات التثبيت وشحذ الهمم , قالها الربانيون لأحمد بن حنبل في المحنة

	الثاني والثلاثون : ذكر الجنة والنار دواما وجعلهما نصب العين
	الثالث والثلاثون : وهو الأخير والأجل والأعظم والخطير , الذي ليس له نظير ؛ جعل الهم هما واحد وجعله في الله تعالى

	الخاتمة
	الفهارس

	الفهرس



